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Jaargang 24 – Nummer 340 – 23 maart 2017 

 

 

24 maart Nationale pannenkoekendag (groep 6 verzorgt een 

pannenkoekenmaaltijd in de Bleerinck). 

 http://www.pannenkoekdag.nl/  

30 maart  Generale repetitie musical 

5 april   Open huis Openbaar Onderwijs Emmen (ook op De Barg)  

5 april   Fietskeuring groep 7 

6 april   Theoretisch verkeersexamen groep 7 

7 april   uitvoering musical groep 7/8  

10 april  kijkavond, aanvang 18.00 uur 

11 april  Praktisch verkeersexamen groep 7 

13 april Paasfeest & jarige juffen meesters dag (kinderen om 13.30 uur 

vrij!) 

14 april Goede vrijdag – iedereen vrij  

17 april Tweede paasdag – iedereen vrij  

 

 

Maandag 27 maart starten we met een nieuwe kleutergroep. De steeds groter wordende 

groep 1/2 splitsen we in 2 groepen. De groep 0/1 krijgt juf Marlou Hartman. Groep 1/2 

houdt juf Anneke en juf Henny. In de groep van juf Marlou kunnen ook kinderen die nog 

geen vier jaar zijn (vanaf 3½ jaar) twee dagdelen per week worden opgenomen. We zijn 

er trots op dat we met 2 groepen van ongeveer 15 kinderen kunnen gaan werken. We 

zijn heel blij met juf Marlou (terug) op onze school!  

 

 

Vanaf de voorjaarsvakantie werkt juf Lotte Galema op de vrijdagen in groep 7/8. Ook 

voor juf Lotte geldt: wat fijn dat je weer bij ons werkt!  

 

Hallo allemaal. Mijn naam is Nicky Lotterman en ik ben 22 jaar en woon in Nieuw-

Amsterdam. Een grote  hobby van mij is dansen, verder hou ik er van om soms een 

dagje met vrienden erop uit te gaan.  

Ik zit momenteel in mijn laatste jaar van de PABO. Hiervoor loop ik stage bij groep 5/6 

op maandag, dinsdag en woensdag. In de ochtenden geef ik les aan groep 6 en in de 

middag aan beide groepen. Ik vind het ontzettend leuk om aan deze groepen les te 

mogen geven. Daarnaast zal ik bij meerdere activiteiten in en rondom de school 

aanwezig zijn. 

Kom gerust eens langs, de deur staat altijd open! Groetjes, Nicky Lotterman 

http://www.pannenkoekdag.nl/
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Juf Mariska is helaas een tijdje door ziekte uit de running. We wensen haar veel 

beterschap! Juf Gabriëlle vervangt haar.  

 

De ouderraad is op zoek naar versterking! Informeert u gerust op school.  

 

Op donderdag 13 april vieren we een combinatie van het paasfeest en de jarige juffen en 

meesters. Deze dag worden de kinderen op de gewone tijd op school verwacht. Er hoeft 

geen tussendoortje of lunch meegenomen te worden. We zorgen ervoor dat de kinderen 

voldoende te eten en te drinken krijgen. We lunchen samen tussen 12.30 en 13.30 uur.  

Wilt u eventuele allergieën doorgeven aan de leerkracht? 

Om 13.30 uur zijn alle kinderen vrij en kan iedereen beginnen aan een lang 

paasweekend.   

  

 

Op vrijdag 21 april 2017 vieren we in Nederland voor de vijfde keer de Koningsspelen. 

Het kan dan ook niet anders dan dat het één groot FEEST wordt: dát is dan ook het 

thema van de Koningsspelen 2017. Ook dit jubileumjaar bestaan de Koningsspelen uit 

het Koningsontbijt, de Koningssportdag en als warming-up het lied van Kinderen voor 

Kinderen. De Koningsspelen worden georganiseerd door de Johan Cruyff Foundation en 

de Krajicek Foundation. 

Verdere informatie volgt nog. Wel is het volgende alvast goed om te weten: ook de 

kinderen van groep 1 worden deze vrijdagochtend op school verwacht. ’s Middags 

(vanaf 12.00 uur) is iedereen vrij.  

 

 

Betalingen voor het overblijven kunnen ’s ochtends op school worden gedaan bij de 

(vrijwel altijd) aanwezige overblijfouders in de personeelsruimte. Eventueel kunt u geld 

in een plastic zakje in de broodtrommel doen.  

 

 

Op zaterdag 13 mei wordt er in het Scheperziekenhuis in Emmen het ‘Knuffelziekenhuis’ 

georganiseerd. Deze dag is voor kinderen uit groep 1 tot en met 4 en is bedoeld om 

kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het ziekenhuis. Dit om 

eventuele angst voor het ziekenhuis te verminderen.  

De kinderen kunnen samen met hun knuffel en ouders naar het Scheperziekenhuis 

komen. Daar is een polikliniek opgezet speciaal voor de knuffels waar artsen in opleiding 

(coassistenten) zullen optreden als knuffeldokters om samen met de kinderen de knuffel 

beter te maken, door bijvoorbeeld te gipsen, een verbandje te leggen of te ‘opereren’. 

Verder wordt de dag uiteraard leuk aangekleed zodat de kinderen in de wachtkamer zich 

geen moment hoeven te vervelen.  

Opgave voor deze leuke dag kan door een mailtje te sturen naar 

knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com. In deze mail kunt u aangeven met hoeveel 

kinderen u wilt komen en welke ronde uw voorkeur heeft (9.30-12.00 uur of 13.30-

16.00 uur). Hierop zullen wij u verdere informatie verstrekken. Let op: Uiterlijke 

inschrijfdatum is 29 april en vol = vol. 

mailto:knuffelziekenhuis.emmen@gmail.com


 

Bargbulletin 2016/2017 

 

Wij hopen zaterdag 13 mei veel kinderen met hun knuffels te mogen ontvangen in het 

knuffelziekenhuis in het Scheperziekenhuis in Emmen!  

 

 

1 maart   Jaïro    groep 2 

4 maart   Ariunaa  groep 6 

5 maart   Mack   groep 1 

5 maart   Mathijs  groep 4 

13 maart   Calisa werd 4  welkom op school! 

18 maart   Maya   groep 1 

18 maart   Stefan   groep 7 

21 maart   Jorid   groep 1 

22 maart   Julia   groep 4 

27 maart   Andy   groep 2 

 

 

 

 
 

 

 

Alle ouders en verzorgers van de kinderen van OBS DE Barg zijn van harte uitgenodigd 

om de musical Herrie Op Het Eiland, uitgevoerd door de kinderen uit groep 7 en 8, 

op vrijdagavond 7 april a.s., aanvang 19.30 uur, te komen bewonderen. 

 

Omdat we graag willen weten op hoeveel bezoekers we kunnen en moeten rekenen is 

het van belang dat u van tevoren aangeeft of u deze avond komt. Gebruikt u hiervoor 

alstublieft onderstaand strookje. U ontvangt vervolgens een uitnodiging op naam van 

ons. Broertjes en/of zusjes van de kinderen die meespelen zijn welkom. Voor de andere 

kinderen wordt de musical op een ander tijdstip (dinsdag 4 april, onder schooltijd) 

gespeeld.  

 

 

 

Ik, wij, ouders/verzorgers/familie van …………………………………………………………………..uit  

 

groep……………..komen op vrijdagavond 7 april naar de musical Herrie Op Het Eiland,  

 

uitgevoerd door de kinderen uit groep 7 en 8 van OBS De Barg.  

 

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer…………………………...   

 

 


